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Kwaliteit maakt beperkte deelname goed tĳdens Veekeuring Noord-Friesland

Kwartet voor rode Hiltje
Ondanks de kleine rubrieken spraken de winnaressen van de
senioren- en middenklasse in Wouterswoude bĳzonder aan.
Het kampioensduo in de middenklasse herhaalde de uitslag van
vorig jaar en Hiltje won maar liefst haar vierde titel.
tekst Florus Pellikaan

E

en keuring combineren met andere
publiekstrekkende activiteiten blĳft
een gouden greep. Zo bleek ook weer
in Wouterswoude. Zonder de bekende
Paardendagen had Veekeuring NoordFriesland gezien het beperkte deelnemersveld van in totaal veertig afgekalfde
koeien het zeker moeilĳk gehad.
Het minst last van de beperkte opgave
had de middenklasse, waar twee prima
gevulde rubrieken ook nog eens bol
stonden van de kwaliteit. Wat te denken
van de krachtig gebouwde Sjoukje 360 (v.
Strider) van Durk Zandstra uit De Tike?
Of de stalgenotes Bicc Albertje 247 (v. Albiorix) en Bicc Angel 1 (v. Snooker) van familie Kloosterman-Deinum uit Veenwouden? Albertje was fĳntypisch
gebouwd en Angel was rondom correct.
Hun kwaliteiten ten spĳt, de juryleden
hadden de luxe om voor koeien te kunnen gaan met nog meer uitstraling. Zo
toonde Bookemdochter Rhala Daydream
16 van Bart en Annie van der Steege uit
Oudkerk veel kracht in de voorhand en
een goed gevormde uier. Een wat ruime
conditie zorgde er echter voor dat Daydream niet echt meestreed om de prĳzen. Die gingen net als vorig jaar naar
twee stalgenotes, Ellen 13 en Edlihta 22
van Wierd de Groot uit Oudega. Danillodochter Ellen stak er binnen het duo nog
net even bovenuit door haar fraaie combinatie van stĳl en diepte in de eerste
rib. Bradnickdochter Edlihta 22 was rastypischer, maar de kracht van Ellen en
haar nog bredere achteruier en iets vlottere stap gaven de doorslag.

Uit verschillend hout gesneden
De vaarzenklasse had het meest te lĳden
onder het beperkte aantal inzendingen.
De klasse ‘jackpotvaarzen’, waar veehouders eerder dit jaar ongekalfde dieren voor konden inschrĳven om ver-

volgens gekalfd mee te strĳden om geldprĳzen, had daar geen verandering in
kunnen brengen. De ruim ontwikkelde,
maar volwassen ogende Krûdikker Blenda
2 (v. Atwood) van Bjinse en Yme Paul Lawerman uit Hiaure stoorde net te veel in
haar kruisconstructie. Supersiredochter
Shakira van familie Koning uit Munnekezĳl sprak aan met haar jeugdige elan en
ondiepe uier, die in de ogen van de jury
alleen te kort was aangehecht. Hierdoor
mochten de uit heel verschillend hout
gesneden Krûdikker Galea 1 van Lawerman
en Bicc Rhoda 7 van Andries Visser uit
Broeksterwoude uitmaken wie de sterkste was. Atwooddochter Galea was in alle
lichaamsmaten fors ontwikkeld, maar
miste wat jeugd. Cheliosdochter Rhoda
had op veel onderdelen meer kwaliteit,
maar haar voorspeenplaatsing was breed.
Beide hadden hun fans, maar de jury
koos voor Galea.
Bĳ de senioren gaf Noblesse, een
Planetdochter van opnieuw Koning,
haar visitekaartje af. Ze showde een uitgegroeid skelet met een sterk aangehechte vooruier. Bierum Wassenaar 310 (v.
Support) van melkveebedrĳf Bierum uit
Hantumeruitburen plaatste zich vanuit
dezelfde oudste rubriek met haar spĳkerharde skelet en sterk aangehechte,
ondiepe uier gemakkelĳk voor de ﬁnale.
Ze ontmoetten daar de erg sterk geuierde en rastypische Krûdikker K Jantje 103 (v.
Dempsey) van opnieuw Lawerman. En
dan betrad ook nog de roodbonte Hiltje
388 van Klaas Reitsma en Lutske Kloosterman uit Broeksterwoude de ring. De
bekende Leonarddochter won al drie
keer in Wouterswoude en was in harmonie van framebouw en lengte van uierbodem nog altĳd moeilĳk te verslaan.
Opnieuw won ze de seniorentitel, maakte hiermee haar kwartet vol en kreeg
Jantje als secondante. l

Krûdikker Galea 1 (v. Atwood),
kampioene vaarzen
Vsp. prod.: 2.05 305 9629 3,99 3,43 lw 111

Ellen 13 (v. Danillo), kampioene middenklasse
Prod.: 2.02 342 10.837 4,08 3,08 lw 117

Hiltje 388 (v. Leonard),
kampioene oud
Levensprod.: 990 30.937 3,89 3,33 lw 106
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